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שאלות ובעיות (שאלות )8-1

.1

השאלה :צילה ויפית מבקרות בפסטיבל מוזיקה.
לצילה כרטיסים ל 4-הופעות וליפית כרטיסים ל 5-הופעות.
בפסטיבל  3הופעות אשר גם לצילה וגם ליפית יש כרטיסים אליהן.
כמה הופעות ,לכל הפחות ,מציגות בפסטיבל זה?
פתרון :לפי הנתון צילה ויפית רכשו כרטיסים ל 3-הופעות זהות.
בנוסף נתון כי צילה רכשה בסך הכול כרטיסים ל 4-הופעות ,ומכאן שצילה רכשה כרטיס להופעה אחת
אשר יפית לא רכשה אליה כרטיס . 4  3  
מכיוון שיפית רכשה כרטיסים ל 5-הופעות ,הרי של 2-הופעות מתוכן צילה לא רכשה כרטיס . 5  3  
באופן עקרוני יכול להיות שבפסטיבל הוצגו מאות ואף אלפי הופעות ,אולם מספר ההופעות המינימלי
שווה למספר ההופעות השונות אליהן רכשו כרטיסים צילה ויפית ,ביחד ולחוד.
כאמור ,נתון כי צילה ויפית רכשו כרטיסים ל 3-הופעות זהות.
בנוסף צילה רכשה כרטיס להופעה אחת אשר יפית לא רכשה אליה כרטיס ,ויפית רכשה כרטיסים ל2-
הופעות נוספות אשר יפית לא רכשה אליהן כרטיס.
מכאן שלכל הפחות הציגו בפסטיבל  6הופעות שונות . 3  1  2  
תשובה (.)1

.2

השאלה :בסרטוט שלפניכם מעגל שמרכזו בנקודה .O
הישרים  ABו AC-משיקים למעגל בנקודות  Dו E-בהתאמה.
לפי נתונים אלה והנתונים שבסרטוט,
?
פתרון :אנו יודעים כי רדיוס למשיק למעגל מאונך לו ,ומכאן ש-
.  ODA   OEA  90 
מכיוון שמצאנו את גודלן של שלוש מהזוויות במרובע  ,ODAEהרי שעל מנת
למצוא את גודלה של זווית  ,αנשתמש בעובדה כי סכום הזוויות הפנימיות בכל
מרובע הוא  ,360°וניצור את המשוואה   90   90   70   360  :
.   250   360 
נחסר  250°משני האגפים ,ונקבל.   110  :
תשובה (.)3
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.3

השאלה :נתוןx  4  x  5  0 :
?x

פתרון :דרך א' :בדיקת תשובות .נעבור על התשובות המוצעות ,ונבדוק הצבת מי מהן יוצרת משוואה נכונה:
תשובה ( .-1 :)1כאשר נציב כי  , x   1נקבל 5  4  0   5  4  0   1  4   1  5  0 :
 . 1  0מכיוון שקיבלנו משוואה שאינה נכונה ,הרי שהתשובה נפסלת.
תשובה ( .-10 :)2כאשר נציב כי  , x   10נקבל  14   5  0   10  4   10  5  0 :
 . 9  0  14  5  0מכיוון שקיבלנו משוואה שאינה נכונה ,הרי שהתשובה נפסלת.
תשובה (:)3
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 . 0  0  4  4מכיוון שקיבלנו משוואה נכונה ,הרי שזו התשובה הנכונה.

דרך ב' :אלגברה – פתרון משוואה
נתונה המשוואה הבאה. x  4  x  5  0 :
נחבר לשני האגפים את הביטוי  , x  5ונקבל . x  4  x  5
ערך מוחלט הוא המרחק מ ,0-מכיוון ששני האגפים שווים זה לזה ,הרי שישנן שתי אפשרויות:
א) הביטויים בשני האגפים שווים מכיוון ששניהם באותו סימן ,כלומר . x  4  x  5
ב) מרחקם של שני הביטויים מ 0-זהה ,אולם סימניהם הפוכים ,כלומר. x  4   x  5  :
נפתור כל אחת מהאפשרויות ,ונבדוק את התשובות המתקבלות:
א)  . x  4  x  5נחסר  xמשני האגפים ,ונקבל .  4  5 :מכיוון שקיבלנו משוואה שאינה נכונה ,הרי שזה
אינו מצב אפשרי.
ב) . x  4   x  5  x  4   x  5 
נחבר  xו 4-לשני האגפים ,ונקבל. 2 x   1 :
נחלק ב ,2-ונקבל:

1
2

x

תשובה (.)3

.4

השאלה :מחלקים קובייה כך שמתקבלות  4מנסרות
כבסרטוט.
מה מספרן הכולל של הפאות במנסרות המתקבלות?
פתרון :במנסרה אחת יש  2פאות המרכיבות את בסיסיה,
ומכיוון שהמנסרה היא מנסרה משולשת היא מורכבת מ3-
פאות המרכיבות את המעטפת שלה .סך הכול לכל אחת
מהמנסרות יש  5פאות  . 2  3  מכיוון שהצורה המקורית



הייתה קובייה ,והחלוקה שלה נעשתה באופן סימטרי ,כל המנסרות שהתקבלו זהות זו לזו .מכאן
שכמות הפאות הכוללת שווה לכמות הפאות שיש למנסרה אחת כפול מספר המנסרות ,כלומר מספרן
הכולל של כל פאות המנסרות שהתקבלו הוא . 5  4   20
תשובה (.)2
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.5

השאלה :לאמירה ,רונית ,ושמרית יש ביחד  9גומיות לשיער.
לאמירה יש יותר גומיות מרונית ,ולרונית יש יותר גומיות משמרית (לכל אחת מהבנות יש לפחות
גומיה אחת).
לאמירה יש לכל הפחות ____ גומיות ,ולכל היותר _____ גומיות.
פתרון :על מנת שלאמירה תהיה את הכמות הקטנה ביותר של גומיות לרונית ולשמרית צריכה תהיה את
כמות הגומיות הגדולה ביותר .מכיוון שהתשובות מציעות שתי אפשרויות 3 :או  ,4נבדוק האם יתכן
שלאמירה יש  3גומיות .נתון כי לאמירה יש יותר גומיות מרונית ,ולרונית יש יותר גומיות משמרית.
אם לאמירה יש  3גומיות ,לרונית יש לכל היותר  2גומיות ,ולשמרית יש רק גומיה אחת .מכיוון שלפי
הנתונים ,לשלושתן יחדיו יש  9ואילו במצב המתואר יש להן  6גומיות  , 3  2  1  אפשרות זו אינה
נכונה ,ולמעשה מצאנו כי מספר הגומיות הקטן ביותר שיתכן שיש ברשות אמירה הוא .4
לשם השלמת ההסבר נבדוק מצב זה :אם לאמירה יש  4גומיות ,הרי שלרונית יכולות להיות  3גומיות,
ולאמירה  2גומיות .סך הכול  9גומיות . 4  3  2  
על מנת שלאמירה תהיה את הכמות הגדולה ביותר של גומיות ,צריך שבידי רונית ושמרית תהיה את
כמות הגומיות הקטנה ביותר .לפי הנתונים לשמרית יש את כמות הקטנה ביותר של גומיות ,ומכיוון
שחייבת להיות לה לפחות גומייה אחת ,נניח שזו הכמות שיש ברשותה .לרונית יש יותר גומיות משמרית
ומכאן שלכל הפחות יש לה  2גומיות .במצב זה נותרו  6גומיות  , 9  2  1  ומכאן שלאמירה יש לכל
היותר  6גומיות.
תשובה (.)4

.6

השאלה :מה גודלה של זווית פנימית במצולע משוכלל בן  12צלעות?
פתרון :מצולע משוכלל הוא מצולע שכל זוויותיו וכל צלעותיו שוות זו לזו.
לפי הנוסחה גודלה של זווית פנימית במצולע משוכלל היא:

) 180   ( n  2

מכאן שגודל זווית פנימית במצולע משוכלל בן  12צלעות היא:
30

5  180
16

n

(כאשר  nהוא מספר הצלעות)

(12  2 )  180 
12



1 0  180 
12 6

5



.150° 

תשובה (.)4

.7

השאלה :בסרטוט שלפניכם מעגל שמרכזו  AB .Oהוא קוטר במעגל.
נתון DOC  90  :
 AOD  120 

אורך הקשת  CBהוא  2.5ס"מ.
D

מה היקף המעגל (בס"מ)?

פתרון :על מנת למצוא את היקף המעגל כאשר נתון אורך הקשת ,עלינו לדעת איזה חלק מהווה הקשת
מתוך המעגל כולו .כדי למצוא איזה חלק מהווה הקשת מתוך המעגל ,יש למצוא את הזווית המרכזית
הנשענת על הקשת.
  AODו  DOB -נמצאות על קו ישר אחד ולכן משלימות ל. 180  -
מכאן שאם זווית  AODשווה ל ,120°-הרי שזווית  BODשווה ל. 180   120    60°-
זווית  DOCשווה ל ,90°-ומכאן שאם זווית  BODשווה ל ,60°-הרי שזווית  COBהנשענת על הקשת
שווה ל. 90   60    30°-
במעגל היחס בין גודל הזווית המרכזית הנשענת על קשת לבין  , 360 שווה ליחס בין אורך הקשת לבין
היקף המעגל .מצאנו כי הזווית המרכזית הנשענת על הקשת המודגשת  BCשווה ל , 30  -ומכאן שהיחס
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בין הזווית המרכזית של הגזרה לבין  360 הוא . 1 : 12  30 : 360 :לכן אם אורך הקשת  BCשווה ל-

 2.5ס"מ ,הרי שהיקף המעגל גדול פי  12ממנה ,כלומר שווה ל 30-ס"מ  
2 

5



.  12 


תשובה (.)3

.8

השאלהx  y  y  x  ? :

פתרון :דרך א'  :הצבת דוגמה מספרית:
מכיוון שהשאלה שואלת מה ערכו של ביטוי הכולל משתנים ,ניתן לפתור אותה באמצעות הצבה של
מספרים נוחים ,נציב ,למשל כי  x  1ו , y  2 -ונחשב את ערך הביטוי:
x  y  y  x  1 2  2 1  1  1  11  0

קיבלנו כי ערכו של הביטוי הוא  .0כעת נעבור על התשובות המוצעות ,ונחשב מה ערכה של כל תשובה.
כל תשובה אשר ערכה שונה מ 0-תיפסל.
תשובה ( . 2 x :)1כאשר  , x  1ערכה של התשובה הוא  . 2 x  2 1   2מכיוון שערך זה שונה מערכו
של הביטוי שעליו נשאלנו ,התשובה נפסלת.
תשובה ( . 2 y :)2כאשר  , y  2ערכה של התשובה הוא  . 2 y  2  2   4מכיוון שערך זה שונה מערכו
של הביטוי שעליו נשאלנו ,התשובה נפסלת.
תשובה ( . 2 x  2 y :)3כאשר  x  1ו , y  2 -ערכה של התשובה הוא ()-2
 . 2 x  2 y  2 1  2  2  2  4  מכיוון שהתוצאה שהתקבלה מפתרון האי-שוויון הוא  ,0הרי שניתן
לפסול את התשובה.
מכיוון שפסלנו  3תשובות ,הרי שניתן לסמן את תשובה ( ,)4אולם לשם השלמת ההסבר נעבור על
התשובה האחרונה.
תשובה ( .0 :)4מכיוון שהתוצאה שהתקבלה מפתרון האי-שוויון אכן שווה ל ,0-הרי שכעת לאחר
שפסלנו  3תשובות ,זוהי התשובה הנכונה.
דרך ב' :הבנה אלגברית:
ערך מוחלט מייצג את המרחק בין הביטוי לאפס ,ולכן התוצאה שתתקבל תמיד חיובית.
הביטוי שבשאלה מורכב משני ביטויים ,שלמעשה בכל אחד מהם יש תוצאת חיסור בין אותם שני
נעלמים .ההפרש בין שני מספרים/נעלמים הוא תמיד זהה בערכו המוחלט ,ולכן ניתן לקבוע כי למעשה
שני הביטויים זהים בערכם ,ולפיכך ההפרש בין תוצאת החיסור של שני המספרים הזהים תהיה בהכרח
תמיד שווה ל.0-
תשובה (.)4
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הסקה מתרשים (שאלות )12-9
עיינו היטב בתרשים שלפניכם ,וענו על ארבע השאלות שלאחריו.
בתרשים שלפניכם מתוארת תחרות טריאתלון ובה  6ספורטאים .על כל ספורטאי לעבור שלושה מקצים
רצופים -שחייה ,רכיבה על אופניים וריצה.
אורכו של מקצה השחייה הוא  1,500מטרים  ,אורכו של מקצה האופניים הוא  40ק"מ  ,ואורכו של מקצה
הריצה הוא  10ק"מ .
בתרשים מצוין משך הזמן הכולל בדקות שנדרש לכל ספורטאי לסיים את התחרות .כמו כן ,מצוין איזה חלק
באחוזים מתוך הזמן הכולל השקיע כל ספורטאי בכל אחד מהמקצים .כל הספורטאים התחילו את התחרות
באותו הזמן.
לדוגמה :פיליפ סיים את שלושת המקצים ב 120-דקות 30% .מהזמן (שהם  36דקות) נדרשו לו לסיים את חלק
השחייה 55% ,מהזמן ( 66דקות) נדרשו לו לסיים את חלק הרכיבה על אופניים ו 15%-מהזמן (18
דקות) נדרשו לו לסיים את הריצה.

שימו לב :בתשובתכם לכל שאלה התעלמו מנתונים המופיעים בשאלות האחרות.

.9

השאלה :מי מהספורטאים הבאים סיים ראשון את מקצה השחייה?
פתרון :נתבונן בתשובות המוצעות:
החלק שהיוותה השחייה מתוך הזמן הכולל של שלושה מהספורטאים :מייקל ,פיליפ וג'ון הוא .30%
הזמן הכולל של מייקל הוא  114דקות ,של פיליפ  120דקות ,ושל ג'ון  110דקות .מכיוון שהזמן הכולל
של ג'ון הוא הקטן ביותר ,הרי שמבין שלושת שחיינים אלו ג'ון בהכרח סיים ראשון את מקצה השחייה.
ניקולס סיים את התחרות כולה ב 150-דקות ,והחלק שהיווה מקצה השחייה מתוכה היה .40%
ניתן לחשב ולמצוא כי ניקולס סיים אחרון את מקצה השחייה ,אולם ניתן גם לקבוע זאת ללא חישוב ,על
סמך העובדה ,שהן זמן התחרות הכולל של ניקולס הוא הארוך ביותר ( 150דקות) ,והן החלק שמהווה
מקצה השחייה מתוכה הוא הגדול ביותר .מצאנו כי ג'ון סיים את מקצה השחייה ראשון.
תשובה (.)4
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.10

השאלה :במהלך התחרות נאלץ ניקולס לתקן תקר בגלגל האופניים שלו .ידוע כי תיקון התקר ארך 37
דקות.
מה היה מיקומו של ניקולס בסיום התחרות ,לולא אירע התקר?
פתרון :הזמן הכולל שנדרש לניקולס על מנת לסיים את המרוץ (עם התקר) היה  150דקות.
אם תיקון התקר ארך  37דקות ,הרי שלולא התקר היה ניקולס מסיים את התחרות ב 113-דקות
. 150  37  
אם היה מסיים ניקולס את המרוץ לאחר  113דקות ,היה ניקולס מסיים את התחרות במקום השני,
אחרי ג'ון שסיים לאחר  110דקות.
תשובה (.)2

.11

השאלה :ידוע כי כמה ימים לפני התחרות טים סובב את קרסולו ולכן סיים את התחרות בפרק זמן
הארוך ב 20% -מפרק הזמן אשר היה נדרש לו לסיום תחרות כזו כשהוא בריא.
כמה זמן (בדקות) היה נדרש לטים לסיום התחרות אילו היה בריא?
פתרון :דרך א'  :בדיקת תשובות.
ידוע שהזמן הכולל שנדרש לטים לסיום התחרות הוא  132דקות ,ולכן נבדוק מי מהתשובות המוצעות כאשר
מגדילים אותה ב 20%-מקבלים  .132נתחיל מהתשובה הקלה ביותר לבדיקה ,תשובה ( )4ונבדוק.
תשובה (120 :)4
 10%מ 120-הם  ,12ולכן  20%מ 120-שווים ל. 12  2   24-
אם  20%מ 120-הם  ,24הרי שמצאנו כי אם הזמן הרגיל הדרוש לטים לסיום התחרות הוא  120דקות,
הרי שאם היה מסובב את קרסולו היה מסיים את התחרות ב 144-דקות  . 120  24  מכיוון שלפי
נתוני התרשים טים סיים את התחרות ב 132-דקות ,הרי שהתשובה נפסלת.
נעבור לתשובה הבאה הקלה ביותר לבדיקה ,תשובה (:)2
תשובה (110 :)2
 10%מ 110-הם  ,11ולכן  20%מ 110-שווים ל. 2 11   22-
אם  20%מ 110-הם  ,22הרי שהזמן הכולל שנדרש לטים לסיום התחרות לאחר שסובב את קרסולו הוא
 132דקות  . 110  22  מכיוון שנתון זה תואם את נתוני התרשים ,זו התשובה הנכונה.
דרך ב' :פתרון אלגברי
הזמן שנדרש לטים לסיום התחרות הוא  132דקות ,ונתון כי זמן זה מהווה  120%מהזמן שהיה נדרש לו
לולא סובב את קרסולו . 100 %  20 %  
כעת נציב את הנתונים בריבוע יחסים:
מספר

אחוז

אחרי הפציעה

132

120

לפני הפציעה

x

100

היחס בטור הימני שווה ליחס בטור השמאלי ,ומכאן ש:

132
x



120
100



132
x



נכפול את שני האגפים ב ,5x-ונקבל. 6 x  132  5 :
נחלק את שני האגפים ב ,6-ונקבל:

132  5
6 1

22

. x  110  x  22  5  x 

תשובה (.)2

-6© כל הזכויות שמורות ל 800-בית ספר לפסיכומטרי בע"מ

6
5

.12

השאלה :ידוע כי פיליפ רץ במהלך מקצה הריצה במהירות קבועה.
מה הייתה מהירות ריצתו של פיליפ (בקמ"ש)?
פתרון :פיליפ סיים את התחרות לאחר  120דקות ,כאשר החלק שנדרש למקצה הריצה היווה 15%
 15

מזמן זה ,שהם  18דקות  120  
100



 . אגב ,חדי העין יבחינו כי זמן הריצה של פיליפ כבר חושב

בדוגמה שניתנה בהסבר לתרשים.
אורך מסלול הריצה הוא  10ק"מ ,אשר לפיליפ נדרשו  18דקות על מנת לעבור אותו.
מהירותו של פיליפ בקמ"ש היא המרחק שעבר פיליפ ב 60-דקות.
כעת נציב את הנתונים בריבוע יחסים:
זמן (בדק')

מרחק (בק"מ)

18

10

60

x
18

היחס בטור הימני שווה ליחס בטור השמאלי ,ומכאן ש:

60



10
x



3
10



10
x

נכפול את שני האגפים ב ,10x-ונקבל. 100  3 x :
נחלק את שני האגפים ב ,3-ונקבל:

1
3

x  33

תשובה (.)3
שאלות ובעיות (שאלות )20-13

.13

השאלה :רכבת יוצאת מעיר א' לעיר ב' בכל  50דקות בדיוק .הרכבת הראשונה בכל יום יוצאת מתחנת
הרכבת בשעה  .7:20שלומית נסעה ברכבת שיצאה מהתחנה בשעה  .12:20רכבת זו הייתה הרכבת
ה______ שיצאה מהתחנה ביום זה.
פיתרון  :דרך א' :ספירה ידנית
לשעה שבה יצאה הרכבת הראשונה נוסיף  50דקות בכל פעם עד שנגיע לשעה .12:20
הרכבת הראשונה יצאה ב ,7:20-השנייה ב ,8:10-השלישית ב ,9:00-הרביעית ב ,9:50-החמישית ב-
 ,10:40השישית ב ,11:30-והשביעית ב.12:20-
דרך ב'  :חישוב
הזמן הכולל שבין השעה  7:20ל 12:20-הוא  5שעות ,שהן  300דקות.
אם הרכבת יוצאת כל  50דקות ,ניתן לחלק בזמן שחולף בין יציאה של שתי רכבות ,ולגלות מה מספר
הרכבות שיצאו מהשעה  7:20ועד .12:20
 300 
מצאנו כי במהלך  5שעות יוצאות עוד  6רכבות  
 50 

 , ומכאן שאם במהלך  5שעות יוצאות  6רכבות

נוספות ,הרי שאם הרכבת הראשונה יצאה ב ,7:20-בשעה  12:20יצאה הרכבת השביעית . 1  6  
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השאלה 1  ? :

! 100
! 99

פתרון :הסימן המתמטי 'עצרת' מייצג את מכפלת המספרים העוקבים מ 1-ועד המספר עליו מתבצעת
הפעולה ,כך למשל  . 3!  1  2  3מכאן שההבדל בין עצרת על שני מספרים עוקבים הוא המכפלה של המספר
האחרון ,למשל. 4!  3!4  4!  (1  2  3)  4  4!  1  2  3  4 :
על פי אותו עיקרון , 100 !  99!100 :ומכאן 1 :

99!100
!99

.99  100  1 

תשובה (.)4
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השאלה ABCD :הוא טרפז שווה-שוקיים . AB || CD 
 Eהיא נקודה על הצלע .DC
נתון  7  :
לפי נתונים אלה והנתונים שבסרטוט,
?  BEA 

פתרון :בטרפז שווה שוקיים זוויות הבסיס שוות ומכאן ש.  ADE   BCD   :
נתבונן על משולש :ADE
במשולש סכום הזוויות הפנימיות שווה ל ,180°-ומכאן.     60   180  :
ידוע כי  ,   7ולכן.   15   8  120   8  60   180  :
נתון כי  .   7אם  ,   15 הרי ש. 7 15      105  -
על מנת למצוא את זווית  ,  BEAנמצא את זווית   EABבמשולש .ABE
בטרפז סכום זוויות על אותה שוק שווה ל ,180°-ומכאן שאם  ,   15 הרי שזווית  BADשווה ל-
 .165°זווית  BADמורכבת משתי זוויות β :ו.EAB-
אם  ,   105 הרי שזווית  EABשווה ל. 165   105    60°-
נתבונן במשולש :ABE
סכום זוויות פנימיות במשולש שווה ל ,180°-ומכאן EAB    BEA  180  :
.  BEA  15   165    BEA  180   60   105    BEA  180 
תשובה (.)4
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השאלה :שתי תרנגולות מטילות ביצים בלול.
תרנגולת א' מטילה ביצה כל שלוש שעות ,ותרנגולת ב' מטילה ביצה כל שעתיים.
בשעה  6:00בבוקר ,כל אחת מהתרנגולות הטילה ביצה.
כמה ביצים ,לכל הפחות ,הטילו שתי התרנגולות גם יחד עד השעה ?13:00
פתרון :תרנגולת א' מטילה ביצה בכל  3שעות ולכן אם הטילה ביצה בשעה  6:00היא תטיל ביצה גם
בשעה  9:00ובשעה  .12:00בסך הכל עד השעה  13:00תטיל תרנגולת א'  3ביצים.
תרנגולת ב' מטילה ביצה בכל שעתיים ,ולכן אם תרנגולת ב' הטילה ביצה בשעה  ,6:00היא תטיל ביצה
בשעה  10:00 ,8:00ו .12:00-סך הכל עד השעה  13:00תטיל תרנגולת ב'  4ביצים.
ביחד שתי התרנגולות יטילו יחד עד השעה  13:00לפחות  7ביצים . 3  4  
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השאלה :רדיוס המעגל שבסרטוט הוא  9ס"מ.
מה סכום אורכי הקשתות המודגשות (בס"מ)?
פתרון :לשם הנוחות ניתן להתייחס לשתי הזוויות ההיקפיות שבסרטוט כזווית
היקפית אחת ששווה ל. 20   40    60  -
כדי לחשב את אורכה של קשת יש למצוא את הזווית המרכזית הנשענת עליה.
במעגל זווית מרכזית כפולה בגודלה מגודל זווית היקפית שנשענת על אותה קשת.
מכאן שאם הזווית ההיקפית שווה ל ,60°-אז גודלה של הזווית המרכזית
הנשענת על אותה קשת שווה ל. 2  60    120°-
אורך קשת שווה לחלק היחסי שמהווה הזווית המרכזית מתוך  360 כפול היקף המעגל.
אורכו של רדיוס המעגל הוא  9ס"מ ,ומכאן שהיקף המעגל הוא  18πס"מ . 2 r  2  9    
1
 120 

אורכה של הקשת שווה ל 6π-ס"מ  18    18   
3
 360 


.
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השאלה :בשק ישנם כדורים בשני צבעים :כחול ואדום .דניאל שולפת מן השק כדורים ,בזה אחר זה.
לאחר שליפת הכדור ה_____ ,תדע דניאל לראשונה בוודאות כי בידיה יש  3כדורים אשר צבעם זהה.
פתרון :מכיוון שלא ידוע כמה כדורים יש בשק ,נניח שיש אינסוף כדורים מכל צבע..
על מנת לדעת בוודאות יהיו לדניאל  3כדורים באותו צבע ננסה לחשוב על המצב הגרוע ביותר שיתכן.
המצב הגרוע ביותר הוא שלאחר שדניאל תשלוף כדור בצבע מסוים ,היא תשלוף צבע שונה .לאחר מכן תשלוף
דניאל שוב כדור בצבע שונה ,וכך הלאה .לאחר  4שליפות של כדורים ,יהיו בידי דניאל  2כדורים כחולים ושני
כדורים אדומים .בשליפת הכדור הבא ,הכדור ה 5-יהיו בידיה בהכרח  3כדורים בצבע אחד ו 2-בצבע שונה.
לכן ניתן לקבוע שלאחר שליפת הכדור החמישי יהיו בידיה של דניאל בוודאות  3כדורים בצבע זהה.
תשובה (.)3
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השאלה a :ו b-הם מספרים חיוביים.
נתון:

b
3a



a
b

איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח על פי נתון זה?
פתרון :נכפול את שני צדי המשוואה ב , 3ab -ונקבל. 3a 2  b 2 :
נוציא שורש משני האגפים ,ונקבל. 3a  b :
מצאנו כי  bגדול מ a-פי . 3
תשובה (.)4
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השאלה :על השולחן מונחים  100כרטיסים .על גבי כל אחד מהכרטיסים מוטבע מספר.
ממוצע כלל המספרים אשר מוטבעים על גבי הכרטיסים הוא .42
דני חילק את הכרטיסים ל 50-זוגות ,ולגבי כל זוג כרטיסים רשם את סכום המספרים המוטבעים
עליהם.
מה ממוצעם של  50הסכומים שרשם דני?
פתרון :דרך א'  :הצבת דוגמה מספרית
נתון כי ממוצע כל המספרים אשר מוטבעים על גבי הכרטיסים הוא  .42נניח שהמספר המוטבע על כל
כרטיס הוא  .42נתון כי דני חילק את הכרטיסים ל 50-זוגות ,ולגבי כל זוג כרטיסים רשם את סכום
המספרים המוטבעים עליהם ,ומכאן שלגבי כל זוג סכום המספרים המוטבעים הוא . 42  42   84
מכיוון שיש ברשותנו  50זוגות אשר סכום כל אחד מהזוגות הוא  ,84הרי שממוצע הסכומים של כל
זוגות המספרים שווה ל.84-
דרך ב'  :נוסחת הממוצע
לפי נוסחת הממוצע ,סכום כל המספרים שווה לממוצע כפול מספר האיברים.
מכאן שאם על השולחן יש  100כרטיסים אשר ממוצעם הוא  ,42הרי שסכום כל המספרים
שווה ל. 42 100   4,200-
לאחר החלוקה לזוגות יתקבלו  50סכומים .הסכום של כל זוגות הקלפים שווה לסכום המקורי של
המספרים שהוטבעו על גבי הקלפים ,כלומר ל.4,200-
על מנת לחשב את הממוצע של הזוגות ,יש לחלק במספר הזוגות ,כלומר ב ,50-מכאן שהממוצע של

הזוגות יהיה גדול פי  2מהממוצע של כל המספרים ,כלומר שווה ל  84-
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 4 , 200

.

 50

